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TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI, ÎN TURUL AL ll-lea 
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ieri, la Atnea și Pitești, Universitatea Craiova 
și F.C. Argeș au urmat drumul deschis d© Di
namo ou o zi înainte, la Sofia, calificîndu-se în 
turul următor al Cupei campionilor europeni și, 
respectiv, al Cupei U.E.F.A.

Așadar, fotbalul nostru va fi reprezentat, în 
continuare, în prestigioasele competiții continen
tale inter-cluburi de trei echipe. O performanță 
frumoasă pentru care UNIVERSITATEA CRA
IOVA. DINAMO BUCUREȘTI și F.C. ARGEȘ

In Cupa campionilor europeni: oiijmpiahos Pireu — universitatea Craiova 2-0 (1-0)

CALIFICARE FOARTE GREA, DAR MERITATĂ

merită toate laudele. Dacă succesul piteștenilor 
era așteptat de toată lumea, de ce să n-o spu
nem, cu destulă liniște, aseară, pe gazonul sta
dionului Karaiskakis din Atena, echipa craiovea- 
nă a luptat cu o exemplară dîrzenie pentru a face 
față atacurilor dezlănțuite ale gazdelor și, deși 
învinși cu 2—0, studenții au obținut calificarea 
grație avantajului luat in prima întîlnire.

Mîine, la Ztirich, va avea loc tragerea la sorți 
pentru turul următor. Ce adversari vor oferi 
sorții echipelor noastre ?

ATENA, 30 (prin telefon). — 
Universitatea Craiova a înfrun
tat „vulcanul" de pe Karaiska- 
kis ou o jumătate de oră îna
inte de a începe meciul, cînd 
a ieșit în „bătaia" 
la încălzire. Așa incit, 
sfert de oră din meci, 
care se temea, a trecut 
linia de patru mijlocași

tribunelor, 
primul 
cel de 

cu bine, 
și Ște- 

fănescu operînd cu maturitate 
și frîngînd elanul gazdelor. Mai 
mult, în min. 16. campionii 
noștri scot și arma contraata
cului. Cămătaru face - o cursă 
foarte bună, dar portarul Ar- 
vanidis se opune și scoate în 
corner. Această fază tempe
rează iureșul gazdelor care în
cep să se retragă. Fapt neva-

lorificat însă de studenții craio- 
veni, care nu duc atacurile pînă 
la capăt și nu insistă la fina
lizare. Finalul de repriză aduce 
iarăși un Olympiakos fierbinte 
in atac și la centrarea lui Van- 
vakoulos (min. 37), Tilihoi ra- 
tază intercepția iar MITRO
POULOS înscrie cu capul, la 
vinclu. Peste trei minute, Do- 
nose se opune excelent la o 
eroare a lui Negrilă, iar ulti
mele două minute 
zei îi găsesc pe Cămătaru 
Cîrțu în atac, dar nici 
n-a insistat la acțiunea 
sivă.

Craiovenii credeau că 
scăpa și de primul sfert de oră 
din repriza secundă, mai ales

ale repri- 
l Și 
unul 

ofen-

vor

Dc astflzl, In sala sporturilor din Constanța

CEI MAI BUNI JUCĂTORI
DE TENIS DE MASA DIN 5 ȚĂRI 

LA CEA DE A XVIII-A EDIȚIE
A CAMPIONATELOR BALCANICE

că Bălăci reușise să trimită pri
mul șut pe spațiul porții, în 
min. 58, din lovitură 
Numai că în min. 60, 
poulos, nemarcat. îl 
pe ANASTAPOULOS în careu, 
nemarcat și el, și gazdele în
scriu un nou gol. Emoțiile 
noastre renasc. Craiovenii nu 
reușesc să-și facă jocul de atac 
și în min. 74 și 77 echipa gaz
dă are noi ocazii prin Mitro
poulos. Fotbaliștii noștri vor 
reuși printr-un joc de pase să 
mențină rezultatul și să se ca-

Mircea M. IONESCU

liberă.
Mitro- 

dcschide

Participanții la cea de a 
XVIII-a ediție a Campionatelor 
balcanice de tenis de masă 
sint gata de start Astăzi, cei 
mai buni jucători și jucătoare 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia incep 
disputa pentru intîietate în lup
ta pentru cele șapte titluri de 
campioni balcanici. La cele 8 
mese instalate in Sala sportu
rilor din Constanța se vor pre
zenta la joc o serie de spor
tivi cu o recunoscută carte de 
vizită, ceea ce oferă întrece
rilor din actuala ediție un e- 
vident echilibru, o atractivă 
confruntare pentru medalii.

Care sînt principalii favoriți 
ai acestor campionate ? Per
formanțele înregistrate pînă a- 
cum în diverse competiții si
tuează în prim-plan pe :

Eva Ferenczi — maestră a 
sportului, deținătoarea titlului 
la simplu și la dublu (împreu
nă cu Olga Nemeș). Jucătoarea 
noastră s-a afirmat cu preg
nanță în acest sezon, contri
buind esențial la clasarea re
prezentativei României pe lo
cul 6 la Campionatele mondiale 
de la Novi Sad. Dealtfel, da
torită numărului de victorii re
purtate atunci (11) ea s-a si.-

tuat pe primul loc în clasa
mentul 
cătoare 
Să mai 
portarii 
urcat mai multe locuri atît in 
clasamentul mondial (acum pe 
25) cît și în cel european (16).

Olga Nemeș — favorita nr. 
3 pe tabloul de concurs. Ulti
mul număr al revistei „France 
tenis de table" o numește 
„campioana de mîine". La nu
mai 13 ani, ea are înscrise in 
palmares o serie de succese de 
prestigiu. In 1980 a cucerit me
dalia de argint la C.E. de ca- 
dete pentru ca, recent, la To- 
polcany, să urce în vîrful ie
rarhiei, fiind, de asemenea, și 
campioană națională, 
succese, precum și 
gistrate la diverse 
ternaționale, au dus 
ei (deocamdată) pe 
clasamentul mondial și pe 30 
în cel european, Olga fiind cea 
mai tînără jucătoare prezentă 
între cei mai buni specialiști 
ai continentului și ai lumii.

Gordana Perkucin — locul 3

neoficial, devansînd ju- 
cu o mare experiență, 
notăm că, datorită com- 
din acest sezon, ea a

Aceste 
altele înre- 
turnee in
ia plasarea 
locul 45 In

Emanuel FANTANEANU

poulos.

(Continuare in pag 2-3)

In Cupa U.F.F.A., F.C. Argeș - Apoel Nicosia 4-0 (2-0)

ȘI-AU IMPUS SUPERIORITATEA PE TOATE PLANURILE
bine in careu, 
înălțat și a tri-

Kallo a interceptat mingea respinsă de portarul Irodotos și va 
marca al patrulea gol al piteștenilor. Fază din meciul F.C. Argeș 
— Apoel Nicosia Foto : Dragoș NEAGUFoto : Dragoș NEAGU

PITEȘTI, 30 (prin telefon). 
Stadionul „1 Mai" din localita
te a fost gazda manșei a doua 
din cadrul turului I al Cupei 
U.E.F.A. dintre echipele F.C. 
Argeș și Apoel Nicosia. Așa 
cum era de așteptat, formația 
piteșteană și-a valorificat șan
sa cu care era creditată în a- 
ceastă partidă — după rezulta
tul egal înregistrat în meciul 
tur de la Nicosia —, obținînd 
acum victoria cu scorul de 4—0 
(2—0) și odată cu ea calificarea 
In turul următor al cupei eu
ropene cu nr. 3. Elevii antre
norilor Alexandru Constanti- 
nescu și Dan Silvășanu aii re
alizat un succes fără dubii, 
făcînd o mare risipă de ener
gie, cu un mare angajament, 
care le-a permis să fie în ma
joritatea timpului la cîrma jo
cului, conferindu-i acestuia un 
sens unic, spre poarta lui Iro
dotos. E drept, piteștenii nu 
au reușit tot timpul o prestație 
bună, aceasta datorîndu-se In 
mare parte terenului alunecos 
(în cursul dimineții a plouat), 
un adversar incomod, mai ales 
pentru jucătorii ciprioți, aceș
tia acomodîndu-se destul de 
greu cu starea terenului. După 
un început ezitant de ambele 
părți, F.C. Argeș începe să a- 
vanseze mai adînc în terenul 
advers, tatonînd toate posibili
tățile de pătrundere printr-un 
bloc defensiv care mai tot 
timpul avea în componență

7—8 jucători. Nerăbdarea de a 
înscrie golul care să-i descătu
șeze și-a pus amprenta pe cla
ritatea acțiunilor, greșindu-se 
destule pase. Acest gol a venit 
însă în min. 21, cînd Kallo — 
deplasat pe aripa dreaptă — a

centrat foarte 
Moieeanu s-a 
mis puternic mingea cu capul, 
portarul nu a putut să rețină, 
respingînd exact în picioarele 
lui TURCU, care a șutat pla
sat, deschizînd scorul. Acum 
gazdele au devenit și mai in
sistente și în min. 28 iși majo
rează avantajul prin BĂLUȚĂ, 
care a reluat cu capul (tocmai 
el, cel mai scund jucător de 
pe teren) centrarea lui Turcu, 
după o combinație cu M. Zam
fir. Fazele periculoase la poar
ta lui Irodotos se înmulțesc, 
dar Moieeanu (min. 30 și 34), 
Băluță (min. 32) și Ignat (min. 
35) nu Izbutesc să fructifice, 
deși se aflau în poziții favora
bile. Abia în min. 33 notăm 
singura acțiune mai periculoa
să la poarta lui Cristian, dar 
Guras — 
solitară — 
bară.

Debutul 
găsește pe 
tărîți in 
trecînd în 
gă

plecat într-o
■ a șutat pe

cursă 
lingă

secunde îi 
și mai ho-

reprizei
piteșteni 
ofensivă, Moieeanu 

două rînduri pe lîn- 
majorarea scorului. Prima

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag 2-3)

(Continuare în pag o 4-a)

0 REMIZĂ (5-5)

partida Dinamo — Voinfa (14—1) in care Răducanu 
poarta lui Scurei Foto : I. MIHĂICĂ

Imagine 
șutează

Divizia „A“ de polo

ECHIPA
INTILNEȘTE

Runda a doua din

CAMPIOANA, CRIȘUL
ASTAZI PE DINAMO
cadrul 

primului turneu programat la 
bazinul Dinamo din Capitală 
în cadrul celui - de al 37-lea 
campionat național de polo a 
debutat cu derby-ul bucurește- 
nelor Triumf și Progresul. Ex- 
ceptînd începutul reprizei a 
3-a, cînd Progresul a avut un 
avantaj de două goluri (6—4), 
meciul a fost perfect echilibrat. 
Tinerii poloiști de la Triumf au

După C. E. masculin de volei
J*

< —im'-jrin-wH-an.. riMMCTiTCTirrBWWMn-rr—t --—-   ———

ECHIPA NOASTRĂ A SCĂPAT „BRONZUL" PRINTRE DEGETE, 
DIN AAAI MULTE MOTIVE,. DAR MAI ALES DIN VINA Ell'e •

Ediția a 12-a a campionatu
lui european mascuin de vo
lei, găzduită de Bulgaria, a 
produs, așa cum bănuiam, cî- 
teva mutații semnificative in 
ierarhie față de ediția prece
dentă, doar 3 dintre cele 6 
participante la turneul final de 
la Paris (1979) aflindu-se și 
de data aceasta în lupta pentru 
locurile pe podium : U.R.S.S., 
Polonia și Cehoslovacia, alături 
de care au revenit România, 
Bulgaria și R. D. Germană.

Pentru a patra oară conse- 
, lupta pentru titlu s-a 
între formațiile U.R.S.S. 

impunîn-

cutiv, 
dat i
și Poloniei, prima 
du-se din nou categoric, cea
laltă anunțînd însă intenții se
rioase de a recuceri primatul 
în voleiul masculin. Campionii 
Europei au dominat categoric 
din două motive esențiale : 1)

au avut atuul unui lot valoros, 
cu îndelungată activitate și ex
periență internațională — Zai- 
țev (care rămîne cel mai bun 
ridicător), Savin, Cernîșov, Lo
or, Moliboga, Kondra, Dorohov 
— alături de care mai tinerii 
Pancenko, Șurihin, Sapega s-au 
încadrat perfect. Dealtfel, la 
sfîrșitul turneului, vechiul in
ternațional Vladimir Kondra 
ne mărturisea că „în îmbina
rea experienței cu valoarea ri
dicată a puținilor tineri pro
movați în lot a stat secretul 
succesului net, dar și în prin
derea formei maxime în mo
mentul C.E.“. 2) forța deose
bită a echipei sovietice a exer
citat o însemnată presiune psi
hologică asupra tuturor adver
sarelor principale : Polonia, 
România, Bulgaria. La rîndul 
lor, polonezii s-au impus în

fața celorlalte competitoare prin 
vigoarea unui lot tînăr (dar a 
cărui închegare a început cu 
doi-trei ani în urmă) și prin 
unele căutări izbutite în do
meniul tacticii de joc (în spe
cial în privința atacurilor în 
urcare pe centru), la realizarea 
cărora contribuie ridicători de 
valoare, cum sînt KIos (exce
lent și în atac !) și Drzyzga, 
precum și trăgători ca Jarosz. 
Laszko, W. Nalazek, Jurek, 
Olszewski, Szydlik etc. Aceste 
două fruntașe ale voleiului eu
ropean s-au detașat și prin vi
teza crescută a acțiunilor ofen
sive și printr-o apărare extrem 
de sigură'*  și mobilă (de care

condus cu 2—1 și 3—2 dovedind 
un plus de viteză în finaliza
rea acțiunilor ofensive. Treptat 
însă, sportivii de la Progresul, 
cu mai multă experiența, au 
refăcut distanța, încercînd 
chiar o desprindere în cel d« 
al 3-lea „sfert". Formația șco
larilor nu a renunțat însă la 
luptă și, în ciuda numeroase
lor situații (14) de inferioritate 
în care s-a aflat, a reușit să 
egaleze și, cu un minut înainte 
de sfirșit; să ia conducerea 
(8—7). Progresul a avut șansa 
„egalului" în final, dar Sorin 
Diaconu s-a opus din nou cu 
succes atacului echipei adver
se, aflat cu un om în 
Victorie (8—7) pe deplin 
tată a tinerilor poloiști 
Triumf.

In așteptarea primului 
cel cu Crișul, programat astăzi, 
Dinamo a realizat din nou sco
rul etapei: 14—7 cu Voința, o 
echipă care în anii trecuți dă
dea mult de furcă fruntașelor 
clasamentului, dar care astăzi 
— fără Claudiu Rusu — nu 
mai vădește ambiții prea mari. 
Dinamoviștii, cu un lot mult 
superior, s-au impus de o ma
nieră care nu a lăsat dubii. 
Bucureștenii au atacat • conti
nuu, în mare viteză, au reali
zat numeroase combinații de 
efect, care au derutat în per
manență formația clujeană. 
Viorel Rus alături de Vlad Ha
giu, liderul „noului val", au 
fost de această dată oamenii

plus, 
meri- 
de la

derby.

Aurel'an BREBEANU Adrian VASILlU
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ÎNTRECERI PE ARENELE „DACIADEI-
Gimnastică ritmică — modernă LOTU

CĂLĂREȚII ȘI-AU DESEMNAT PRIMII CAMPIONI

„CUPA BRAȘOVIA", 
ÎNTRE TRADIȚIE SI UTILITATE

La baza hipică din Lugoj se 
desfășoară -întrecerile din ca
drul etapei finale a Campiona
tului republican de călărie, 
competiție înscrisă în cadrul 
„Daciadei". La start s-au pre
zentat călăreți seniori de la 
Steaua, Dinamo, Olimpia Bucu
rești. C.S.M. Iași, Venus Man
galia. Petrolul Ploiești. Ialomi
ța Jegălia. C.S.M. Iași. A.S.A. 
Cluj-Napoca, Agronomia Timi
șoara, Agricola Izvin, Agricola 
Lugoj, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Craiova.

Disputele sînt echilibrate, 
fiecare concurent încercînd să-ți 
pună în valoare capacitatea de 
concurs, pentru a ocupa o po
ziție cit mai bună în clasa
mentul final. O dovadă, dis
puta de Ia obstacole, cat. se- 
miușoară, unde, pentru desem
narea învingătorului, a fost 
nevoie să se recurgă la un par
curs de baraj, titlul revenind, 
în cele din urmă la cronome
tru, lui Florin Stoian (Steaua) 
cu Baltag.

REZULTATE TEHNICE : ob
stacole, cat. semiușoară: 1. FI. 
Stoian (Steaua) cu Baltag 4 p 
(37,9 s), 2. M. Simion (Dina
mo) cu Gondolier 4 p (43,0 s) 
— d.b.. 3. V. Chiscop (Ialomi
ța) ou Leopard 22 1/4 p; dre
saj, cat. ușoară — 1. R. Mar- 
coci (Steaua) cu Jimblar 538 
p. 2. I. Molnar (Olimpia) cu 
Bufon 506 p, 3. A. Donescu 
(Steaua) cu Pascal 477 p.

întrecerile continuă. (G. IG- 
NEA — coresp.).

AURORA CHIN (Steaua) Șl GH. BIRZU (Voința Satu Mare) CAMPIONI LA TIR CU ARCUL
Pe poligonul special din o- 

rășelul minier Aninoasa, fede
rația de specialitate a ținut să 
organizeze ,o importantă com
petiție, finala pe țară a „Da
ciadei" la, tir cu arcul, rezer
vată seniorilor și senioarelor. 
Alegerea s-a dovedit inspirată, 
condițiile generale de desfășu
rare asigurate competiției de 
către gazde — forurile locale 
și asociația sportivă Minerul 
din localitate — fiind exce
lente. Acest fapt a favorizat 
dealtfel și obținerea unor re
zultate ridicate la ambele ca
tegorii, performanțe realizate 
de trăgători de la mai multe 
asociații sportive din țară. 
Printre acestea trebuie remar
cate Voința Satu Mare (antre
nor Francisc Fcnivesyi), ai 
cărei reprezentanți au reușit să 
intre în posesia a 3 din cele 
4 titluri, A.S.A. Cluj-Napoca 
(antrenor Ion Opriș), C.S.M. 
Iași (antrenor Mihai Alcxan- 
drcscu). O mențiune specială 
pentru clubul Steaua, ale cărui

preocupări pe linia tirului cu 
arcul sînt, pînă în momentul 
de față, încununate de succes: 
Aurora Chin domină întrecerile 
feminine din toate competițiile 
la care participă și tot astfel 
s-a petrecut și acum, la fi
nalele „Daciadei". Aceste efor
turi trebuie însă continuate și 
mai ales amplificate, întrucit 
Ia nivel național se simte ne
voia apariției unei noi secții 
puternice de tir cu arcul, iar 
clubul Steaua poate juca acest 
rol începînd chiar din viitorul 
apropiat.

întrecerile de la Aninoasa au 
mai scos In evidență și numă
rul sporit de sportivi seniori 
capabili să participe cu rezul
tate bune la competiții de ni
vel național : la startul probei 
masculine s-au aliniat 36 de 
concurenți, cifră record pentru 
astfel de întreceri. Cel mai bine 
pregătit dintre ei s-a arătat a 
fi Gheorghe Birzu (Voința Satu 
Mare), care a demonstrat o 
lăudabilă constanță in ambele 
concursuri de simplu F.I.T.A.,

la care a totalizat 1 208 +
1 209 p.

REZULTATE TEHNICE, du
blu F.I.T.A. seniori, individual: 
1. Gh. Bîrzu (Voința Satu Ma
re) 2 417 p,-2. A. Urițescu (Mi
nerul Aninoasa) 2 382 p, 3. A. 
Robu (Olimpia București) 2 324" 
p, 4. V. Tămaș (Minerul Ani
noasa) 2 317 p, 5. R. Tudor 
(C.S.M. Iași) 2 317 p, 6. A. 
Berki (Voința Tîrgu Mureș)
2 297 p ; echipe: 1. Voința Sa
tu Mare 3 438 pȚ 2. Minerul A- 
ninoasa 3 403 p, 3. C.S.M. Iași
3 389 p ; feminin, individual :
1. Aurora Chin (Steaua) 2 387 
p, 2. Stela Felderean (A.S.A. 
Cluj-Napoca) 2 294 p, 3. Eca- 
terina Bîrzu (Voința Satu Ma
re) 2 265 p, 4. Lucia Micaș (Vo
ința Satu Mare) 2 259 p, 5. 
Terezia Preda (Sănătatea Tîrgu 
Mureș) 2 259 p, 6. Dorina Da
mian (Minerul Aninoasa) 2133 
p ; echipe : 1. Voința Satu
Mare 3 157 p, 2. A.S.A. Cluj- 
Napoca 3 075 p, 3. Olimpia 
București 2 830 p.

Consecvent în preocuparea 
de a asigura principalelor 
sale secții o activitate cit mai 
bogată, de a verifica periodic 
gradul de pregătire a sportivi
lor săi, Clubul sportiv școlar 
Brașovia — respectînd o fru
moasă tradiție —. organizează 
anual întreceri republicane la 
numeroase discipline sportive, 
între care.schi alpin și fond, 
biatlon, sărituri și combinată 
nordică, baschet, volei, fotbal. 
Cum este și firesc, dată fiind 
amploarea mereu crescîndă pe 
care o cunoaște cu fiecare an, 
gimnastica ocupă un loc de 
frunte în ierarhia disciplinelor 
sportive de la C.S.Ș. Brașovia, 
lucru dovedit o dată în plus de 
concursul organizat zilele tre
cute în Sala sporturilor din o- 
rașul de la poalele Tîmpei. In
vitațiilor de a lua parte la e- 
diția din acest an a „Cupei 
Brașovia" la gimnastică ritmi- 
că-modernă le-au dat curs, 
între altele, gimnaste de la 
Clubul sportiv școlar nr. 1 
București, Clubul sportiv șco
lar Brăila. Clubul sportiv șco
lar P. Neamț, Clubul sportiv 
școlar Sighetul Marmației. Ști
ința Constanța, C.S.Ș. Ploiești. 
Bineînțeles, organizatorii au a- 
liniat o garnitură completă, cu 
multe gimnaste valoroase la 
toate categoriile de clasificare. 
Desfășurată în preajma cam
pionatelor naționale, ce ur- , 
mează să aibă loc în aceeași 
sală, la finele săptămînii vi
itoare. „Cupa Brașovia" la gim
nastică ritmică modernă și-a 
dovedit, pe deplin utilitatea fi
ind, pentru multe gimnaste, un

excelent prilej de a-și verifica 
pregătirea și forma sportivă, de 
a face o repetiție în vederea 
luptei pentru cucerirea titluri
lor de campioane ale țării.

Componentă a lotului repre
zentativ, tînăra și talentata 
gimnastă brașoveancă Oana 
Stănescu a fost, fără îndoială, 
una dintre cele mai bune par
ticipante la ediția din acest an 
a competiției și ni se pare im
portant să subliniem nu atit 
faptul că la cat. I ea a cîști- 
gat pe toată linia, cit. mai a- 
les. maniera în care ea a evo
luat : siguranță, precizie, plas
ticitate în mișcare, expresivita
te. încă o dată, Oana Stănes
cu a dovedit că poate deveni 
o gimnastă de frunte a țării. 
Frumoase aprecieri se cuvin, 
de asemenea, lui Carmen Savu, 
Mireiei Săbăduș, Iolandei Șan- 
dru, lui Carmen Chițulescu, 
Ioanei Tatu, Rodicăi Dumitres
cu, clasate pe locuri fruntașe la 
individual compus sau pe a- 
parate. Numeroase și meritate 
aplauze a cules ansamblul de 
la Știința Constanța, mingile 
și panglicile fiind mînuite cu 
înaltă măiestrie.

La încheierea concursului, cu 
care prilej primelor clasate 
le-au fost oferite frumoase cu
pe și diplome, a avut loc un 
moment emoționant : Clubul
C.S. Brașovia a marcat printr-o 
frumoasă festivitate ieșirea la 
pensie a pianistului Tiberiu 
Polac, cel care, timp de 12 ani, 
a fost alături de gimnastele 
brașovence.

Constantin MACOVEI

La e 
a cărui . 
au anun 
figurează 
transfer

Campionatul republican de hochei pe gheață

LA GALATI, UN
Sportul luptelor — disciplină 

cu vechi tradiții pe meleagu
rile gălățene — are o mare 
răspindire astăzi, bucurîndu-se 
de o largă audiență nu numai 
in municipiul de la Dunăre, 
dar și printre sătenii din Tg. 
Bujor, Berești, Pechea, Inde
pendența, Munteni, Fiești, Du- 
lucești, Grivița.

Pentru organele sportive lo
cale, inițierea unor ample ac
țiuni de masă a devenit un a- 
devărat stil de 
pildă, simbătă

muncă. Așa, de 
și duminică a

După consumarea primului 
tur din proba de simplu mas
culin, întrecerile „Daciadei" la 
tenis de performanță au con
tinuat cu disputarea meciurilor 
feminine, atit preliminarii, cit 
ți de pe tabloul principal de 
16 jucătoare. Miercuri, din cau
za ploii, programul de la »- 
rena Progresul din Capitală a 
suferit modificări, tntilnirile de 
după-amiază (turul II la sim
plu bărbați și primul 
dublu masculin) fiind 
gramate pentru azi, de 
8,30.

într-una din partidele 
runde de pe tabloul mare, Ca
melia Chirîac (Metalul Tîrgo- 
viște) a reușit să întrerupă și
rul victoriilor 
blșnuise și ne obișnuise Ma
riana Hadgiu 
Mare) aproape 
trecut. S-a produs, astfel, pri
ma surpriză (Hadgiu fiind fa
vorita nr. 4), Chiriac cîștigind 
eu 7—5, 9—7. Celelalte două fa
vorite (nr. 1 de pe tablou, 
campioana națională Lucia Ro
manov, încă nu a fost progra
mată să Joace), Florența MIhai 
(Dinamo București) și, respec
tiv, Elena Trifu (Progresul) au 
eîștigat lejer, în cite două se
turi : Mihai a intrecut-o cu 
6—3, 6—2 pe Rodica Gheorghe 
(Dacia Galați, nr. 3 in clasa
mentul pe 1930), iar Trifu și-a 
adjudecat cu 6—2, 6—4 întîlnl- 
rea cu Gabriela Szok5 (Cimen
tul Deva, nr. 7). Un meci fru
mos, disputat, încheiat cu un 
scor strîns, intre Luminița Să- 
lăjan (Politehnica Cluj-Napoca) 
ți Nadia Bccherescu (Electrica 
Timișoara, acum studentă in a- 
nul I la Facultatea de chimie 
a politehnicii timișorene). Să- 
lăjan a cîștigat cu 7—5, 6—4. 
în celelalte meciuri : Daniela 
Moise (Steaua) — Dana Beleu- 
ță (Dinamo București) 6—1, 
6—3 ; Marilena Totoran (Dina
mo București) — Dorina Brăș- 
tin (U. T. Arad) 6—3, 6—1. 
Rezultate din turul anterior : 
Szokd — Monica Radu (Dina
mo București) 6—1, 6—1 ; To-

tur de 
repro- 
la ora

primei

eu care se o-

(Cuprom Baia 
întreg sezonul

ATRACTIV FESTIVAL AL LUPTELOR
fost organizat la Galați, sub 
genericul „Daciadei", un Fes
tival al luptelor*  lă startul că
ruia s-au aliniat peste 350 de 
tineri din mediul urban și ru
ral. Concursul a constituit o 
reușită deplină pe toate planu
rile : organizatoric, propagan
distic și de participare. Cu a- 
cest prilej s-au evidențiat o 
serie de tineri ale căror nume 
ne face plăcere să Ie consem
năm : Dumitru Butunoiu, Mi
hai Lache, Mihai Blănișleanu 
(Tg. Bujor), Radu lacomi (Tu-

lucești), Vasilc Ghiță (Grivița), 
Gh. Tanseceasuc 
ța), Ion Șcrban 
Trifan (Grupul 
Cuza Galați).

Se cuvine să evidențiem con
tribuția adusă la dezvoltarea 
luptelor de către o seamă de 
activiști obștești, cum sînt O. 
Ginghină, Al. Vătafu, I. Gheor
ghiu. Ne-am convins de aceas
ta și cu prilejul Festivalului 
de la sfîrșitul săptămînii tre
cute.

T. SIRIOPOL,

(Independen- 
și Dumitru 

școlar A. I.

coresp.

MECIURI LA DISCREȚIA FAVORITILOR

toran — Ileana Trocan (Tenis 
club București) 6—1, 6—2 ; A- 
lice Dănilă (Dinamo București)
— Magdalena Raicovici (C.S.Ș. 
Gheorgheni) 7—5, 6—3 ; Beleu- 
ță — Simona Nunweiller (Pro
gresul) 6—2, 6—2 ; Moise — 
Teodora Tache (Dinamo Bucu
rești) 6—1, 6—2.

Azi dimineață sînt progra
mate partide interesante, din
tre care amintim : loan Florin
— Tr. Marcu, A. Marcu — B. 
Toma, R. Constantinescu — O.

Vîlcioiu, D. Hărădău — 
brescu, D. Pop — J.
L. Mancaș — M. Mîrza, 
reșan — A. Dirzu. Deținătorul 
titlului de campion al țării, di- 
namovistul bucureștean Florin 
Segărceanu, îl va avea ca ad
versar pe stelistul Silvan Ni- 
culescu.

Amintim că arbitrul principal 
al concursului este Florea Tă- 
nase.

J. Do- 
Bîrcu, 

S. Mu-

ton GAVRILESCU

MIERCUREA CIUC, 30 (prin 
telefon). Pe patinoarul artifi
cial din localitate s-a dispu-, 
tat ultima etapă din cadrul pri
mului turneu al campionatului 
republican de hochei pe ghea
ță. Mai puțin interesantă ca 
precedentele runde, această 
etapă a programat confruntări 
între primele trei, clasate (adică 
cele mai valoroase dintre echi-- 
pele primului eșalon) și cele 
clasate pe ultimele trei locui i. 
în consecință, așa cum era de 
așteptat, s-au înregistrat rezul
tate normale. Campionatul va 
continua prin disputarea ■ unul 
tur cu jocuri pe etape, urmînd 
ca cel de-al doilea turneu să 
aibă loc începînd de Ia 23 oc
tombrie, pe patinoarul artificial 
din Galați.

în clasament continuă să con
ducă S.C. Miercurea Ciuc ur
mată de 
toate trei la 
te : 8.

Iată acum 
la meciurile 
ceasta ultimă etapă :

Steaua și Dinamo, 
egalitate de punc-

cîteva relatări de 
consumate în a-

DUPĂ C.E. MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. D

s-au apropiat doar voleibaliștii 
cehoslovaci).

Din păcate, echipa țării noas
tre n-a izbutit — așa cum era 
de așteptat — să urce pe po
dium. Desigur, poziția cea mai 
potrivită echipei române, in 
condițiile în care s-a prezentat 
la această ediție a C.E. eră 
locul al treilea. Și el putea fi 
realizat cu numai un efort su
plimentar de concentrare și mo
bilizare în finalul setului 4 cu 
echipa Cehoslovaciei (set în 
care' voleibaliștii noștri au de
ținut superioritatea în teren!), 
dar au ratat, la 15—15, un 
punct mare, după recuperarea 
atacului advers, pe serviciul 
nostru... Sau în finalul setului 
decisiv, după o spectaculoasă 
cursă de urmărire (7 puncte 
consecutiv). Firește, medalia de 
bronz, în condițiile în care s-a 
prezentat echipa, era cu totul 
altceva față de locul 5 ocupat 
în final (la egalitate cu... bron
zul), dar tot n-ar fi scuzat de
ficiențele de prestare generală 
ale echipei. Cauzele lor sînt 
obiective și subiective. în pri
ma categorie se .află apropierea 
în timp dintre cele două mari 
competiții ale anului — Uni
versiada (obiectiv principal) și 
C.E., ceea ce a făcut ca un 
nou vîrf de formă să nu mai 
poată fi realizat la cca de a

doua întrecere. Aceasta pentru 
că „12“-le pentru C.E. cuprin
dea jucători cu grad de pre
gătire foarte diferit : pe de o 
parte cei din lotul universitar, 
extrem de solicitați în tot se
zonul, pe de altă parte jucă
torii experimentați (Oros, Du- 
mănoiu, Pop, Chifu), dar care 
n-au avut o pregătire de bază 
(atletică) suficientă. Așa se ex
plică și slaba lor rezistență de 
concurs și accidentările surve
nite pe parcursul competiției. 
S-au făcut eforturi pentru o- 
mogenizarea — ca pregătire — 
a lotului, dar îmbinarea celor 
două gnlpuri componente nu a 
fost decit iluzorie, turneele de 
la Riga și Galați fiind nu în
ceputuri de intrare în formă 
cum se credea, ci „ultim cîn- 
tec de lebedă" de care antre
norul emerit Nicolae Sotir și-a 
dat seama chiar după primul 
meci al preliminariilor C.E., 
cînd — abătut — ne mărturi
sea la Varna : „tot ce vom cîș- 
tiga va fi numai pe muchie de 
cuțit...". își dădea, desigur, sea
ma că echipa nu este în ur
cate, ci în coborîre. O altă 
cauză este oboseala fizică și 
psihică a unora dintre tinerii 
valoroși, în urma unui sezon 
încărcat. Totodată, victoriile în 
meciurile-maraton din prelimi
narii s-au repercutat negativ 
asupra prestației din turneul 
final. în plus, mai pot fi a- 
dăugate : prezența echipei

tinal al C.E.
U.R.S.S., 2. 

Bulgaria, 4. 
5. România,

Clasamentul 
masculin : 1. 
Polonia, 3. 
Cehoslovacia, 
6. R. D. Germană, 7. Ita
lia, 8. Franța, 9. Finlanda, 
10. Iugoslavia, 11. R. F. 
Germania, 12. Spania.

și de data aceasta 
preliminară a gazde- 
ce a solicitat-o mai 
din start, și o ma-

României 
in grupa 
lor, ceea 
mult încă 
nieră de arbitraj larg, defavori
zări t pentru echipe tehnice, 
practicat de arbitri nepărtini
tori dar slabi.

Dar mai importante sînt cau
zele subiective : neomogeniza-' 
rea unui sextet nu atit pe cri
teriul cunoștințelor tehnice, cit 
pe capacitatea de joc, în mo
mentul respectiv, a sportivilor 
selecționați ; oscilațiile jucăto
rilor de la un meci la altul și 
chiar de la un set la altul, ceea 
ce a determinat căutări febrile
— pe parcursul fiecărui meci
— a unui sextet competitiv ;
joc lent, nemodernizat tactic , 
unele neacceptări ale ridicăto
rilor în formă de către trăgă
tori ; lipsa de angajament in 
momentele decisive ; pregăti
rea ................................. "
lor alipiți ulterior universitari
lor. Asupra acestor deficiențe 
(și :
Pentru că anul 
campionatele lumii și se poate 
pregăti din vreme o echipă ro-

' mână redutabilă'.

A >
DUNĂREA GALATI — DI

NAMO BUCUREȘTI 10-17 
(0—3, 4—5, 6—4). Partida nu a 
fost prea spectaculoasă, însă a 
plăcut datorită numărului mate 
de goluri înscrise de ambele 
formații. Campionii au obținut 
victoria în prima repriză care 
le-a aparținut clar. în schimb, 
în celelalte două reprize, gălă- 
țenii au echilibrat jocul, reu
șind chiar s-o cîștige pe cea de 
a treia, 
confirmă 
care se 
meci la 
cat de la echipa Dinamo 
năriul jucător Mihai Săv astru, 
care este o autentică speranță 
a hocheiului nostru. Dovadă : 
cele 3 goluri marcate în această 
partidă. Au înscris : Săvăstru 3, 
Szfike 3, Solyom 2, Tureanu 2. 
Costea, Pisaru, Dumitru, Dumi- 
trache. Herghelegiu, Spătaru și 
Gherghișan pentru învingători, 
respectiv Crăciun 3, Buiorea- 
nu. Brandabur, Pineață, Chiri- 
ță, Dene, Bandaș și Mocanu. 
Au arbitrat M. Presneanu, aju
tat de L. Petrescu și M. Lu- 
pașcu.

STEAUA — AVINTUL 
GHEORGHENI 11—1 (3—0,
5—0. 3—1). întregul meci s-a 
aflat Ia discreția formației mi
litare care, 
me, 
Din 
ale 
gur 
ma 
degrabă aspectul unui antrena
ment de refacere al componen- 
ților formației bucureștene după 
marile eforturi depuse în parti
dele precedente. Au marcat: 
Hâlăucă 4. Olenici, Tustiniarț, 
Popescu. Huțanu, Gheorghiu. 
Chiriță, Cazacu pentru Steaua, 
respectiv GvOrgy. Arbitrajul 
prestat , de Gh. Tașnadî, ajutat 
de FL Gubernii și M. Dinu.

Formația gălățeană 
ascensiunea valorică 

face observată de la 
meci. Trebuie remar- 

tî-

cu eforturi mini- 
a obținut o victorie la scor, 
cele cîteva contraatacuri 

echipei Avîntui, unul sin- 
a fost fructificat, în ulti- 
repriză, Partida a avut mai

decisive ; . _
atletică insuficientă a ce-

a altora) vom mai revehi. 
viitor au loc

PROGRESUL M. CIUC — 
S.C. M. CIUC 3—5 (1—2, 1—2, 
1-1).

Deși o formație atit de ex- 
experimentată ca S.C. Miercu
rea Ciuc avea ca adversar pe 
noua promovată în prima gru
pă valorică, Progresul, meciul 
a fost totuși destul de echili
brat și de o valoare tehnică 
care a satisfăcut exigențele pu
blicului spectator. în cele din 
urmă, rutina și bogata activi
tate competițională și-au spus 
cuvîntul, S.C. realizînd o -vic
torie „strînsă". Au marcat : Ge- 
reb (2), Bela Nagy, Bartalis și 
I. Antal, respectiv Kemcnes, 
Bcjan și Kedves. Au condus 
bine arbitrii A. Balint, T. Szabo 
și L. Retras.

V. PAȘCANU-coresp.
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2 DIVIZIONARE „A“ I IERI, ÎN CUPELE EUROPENE
ET FEMININ
:lui național de baschet feminin, 

în Capitală, cele 12 participante 
menționăm că unele jucătoare nu 
ificată, încă, situația cererilor de 
noi în formațiile respective):

Haurileț (1,71), Agnes Berekmeri 
(1,78), Csilla Hoszu (1,77), Gizela 
Czmor (1,75), Marcela Bodea 
(1,74), Mariana Codrea (1,74), Mi- 
hacla Cibu (1,78), Liliana Simion 
(1,83), Valeria Chepețan (1,82), 
Luminița Stamin (1,83), Kodica 
Chepețan (1,88), Dorina Boc (1,70), 
Suzana Biro (1,67), Gabriela Ca- 
trina (1,68), Monica Neusatz 
(1,82). Media de talie : 1,77 m. 
Antrenor : L. Bachner.

MOBILA C.S.Ș.* * SATU MARE : 
Maria Groza (1,67), Eva Gardos

Stadion ,,1 Moi- ; teren alunecos : 
timp înnorat; spectatori — aproxi
mativ 9 000. Au marcat : TURCU 
(mln. 21), BALUȚA (min. 28). CIRS- 
TEA (min. «1), KALLO (mln. 77). 
Șuturi : 28-5 (pe poartă : 14-1).
Cernere 13-1.

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, Stanca, CIRSTEA, Tulpan — 
KALLO, BARBULESCU. Ignat (min. 
75 Chivescu) — Turco, Molceanu (mln. 
56 Radu H), BALUȚA.

APOEL NICOSIA : Irodotos - Tuitls. 
Stefanu, N. FANCIARAS, Menelau - 
K. Panciaras, Antonîu, Vasillu, Kriti- 
koi (mln. 65 TIMOTEU) — Guras 
(mln. 83 Petru), Petrachis.

A arbitrat foarte bine M. Stupar ; 
Io linie : I. Timosenko ,i I. Savcenko 
(toți din U.R.S.S.).
Cartonașe galbene : STEFANU.

voie de mai multă decizie, de 
mai mult curaj. Poarta ad
versă nu poate fi amenințată 
doar cu șuturile puternice ale 
lui Sameș. Desigur că pe lingă 
curaj mai e nevoie și de mai 
multă inventivitate. Vedem la 
televizor, mai ales in rezuma
tele filmate ale „europenelor", 
care ne oferă goluri, că echi
pele gîndcsc mult jocul, golu
rile se marchează din situații 
simple, dar la aceste situafii se 
ajunge in primul rind cu capul 
(deci cu mintea) și abia după 
aceea cu piciorul.

— Ești un spectator perma
nent, dragă Reuter...

— Fotbalul e o boală de care 
nu te vindeci. De un singur lu
cru imi pare rău. Scade nu
mărul celor cu care pofi sta 
liniștit de vorbă despre fotbal. 
Toți sint grăbiți, nu știu să as
culte, iar cind încep să vor
bească, nu mai pofi spune un 
singur cuvînt. Cu alte cuvinte, 
nu mai e dialog. Treaba asta 
se intimplă, cred, nu numai 
intre mine și prietenul meu X, 
ci intre oamenii cu responsa
bilități in fotbal.

— Ce face prietenul Bindea 7 
— E mai rău decit mine. 

Nu-i place cum se joacă. Ce 
să-i faci ? Bodola însuși spu
nea că Bindea a fost cel mai 
mare extrem dreapta din Eu
ropa, in perioada 1935—1939. 
Mă duc să-i spun că poate să 
regrete că n-a fost astăzi (n.r. 
— simbătă 26) la arenă.

loan CHIRILĂ

LEI, din care 124.232 lei, report 
la categoria 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 20 SEPTEMBRIE 1981. FAZA 
I: Cat. 1: 2 variante 25% a 
37.333 lei ; cat. 2 : 4 variante 
100% a 11.487 lei sau, la alegere, 
o excursie de 2 locuri în R. D. 
GERMANA sau R. P. BULGARIA 
și diferența în numerar și 10 va
riante 25% a 2.872 lei ; cat. 3 : 
13.25 a 5.635 lei; cat. 4 : 79,50 a 
939 lei ; cat. 5 : 200,25 a 373 lei ; 
cat. 6: 6.442,50 a 40 lei. FAZA a 
Il-a : Cat. A : 1 variantă 25%
autoturism „Dacia 1300“ sau, la 
alegere, ,,Skoda 120 L“ și diferen
ța în obiecte existente în maga
zinele comerciale ; cat. B : 30,75 
a 2.793 lei ; cat. C : 81,25 a 959 
lei ; cat. D : 3.735,75 a 60 lei.
Cîștigul de la cat. A, realizat pe 
un bilet jucat 25%, a reve
nit participantului CONSTANTIN 
ȘERBAN din Brăila.

(1.64) , Delia Gita (1,84), Erica 
I Sas (1,74), Martha Capra (1,71), 
i Viorica Ciocan (1,76), Delia Băr- 
i lutiu (1,79), Suzana Toth (1,82), 
, Emese Szollosi (1,78), Suzana Ca- 
i zan (1,68), Ildiko Szegedi (1,78), 
1 Monica Aștelean (1,77), Iuliana

Stan (1,66), Ildiko Mihalka (1,74). 
Media de talie : 1,74 m. Antre
nor : G. Mahler.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Ale
xandrina Bîră (1,63), Alexandrina 

a Tarantino (1,73), Vasilica Mihai
(1.65) , Vasilica Ion (1,65), Adria-

a na Ghitescu (1,73), Marilena Froi-
a ter (1,80), Margareta Anghelina
, (1,65), Lenuța T?ică (1,85), Măn-

dica Ciubăncan (1,86), Irina Al- 
, A tar (1,72), Luminița Măringuț
a (1,86), Romela Cristea (1,80), Mi-
: haela Pană (1,83). Media de ta-

i. lie : 1.75 m. Antrenor : C. Pa-
raschivescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI: Cor
nelia Hagiu (1,73), Georgeta Si- 
mloană (1,85), Emilia Pușcașu 
(1,80), Emilia Alixandru (1,77), 
Mariana Kapelovies (1,85), Cons
tanța Ivănescu (1,76), Mihaela 
Nuță (1,73), Ana Miron (1,78), 
Florica Anghel (1,91), Cristina 
Pandelca (1,76), Gabriela Divolu 
(1,72), Lucia Andrei (1,72). Media 
de talie : 1,78 m. Antrenor : D. 
Leabu.

SANATATEA I.P.G. PLOIEȘTI: 
Gabriela Ciocan (1,80), Mariana 
Oprescu (1,84), Camelia Tiină- 
sescu (1,86), Carmen Brezoianu 
(1,80), Rodica Canja (1,79), Sori
na Lambrino (1,76), Liliana Cio- 
botaru (1,70), Olimpia Biasutti 
(1,71), Carmen Voicu (1,75), Vic
toria Stroe (1,70), Elena Neagoe 
(1,65), Rodica Pană (1,79). Media 
de talie : 1,76 m. Antrenor : I. 
Scorpan.

CARPATI C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE : Reka Csiki (1,68), Eniko 
Bede (1,76), Edith Kovacs (1,78), 
Erzsebet Bernad (1,70), Maria 
Keresztes (1,78), Claudia Moian 
(1,86), Lucia Morar (1,82), Anna 
Miko (1,74), Cornelia Petrie (1,82), 
Emese Bartok (1,74), Tilnde Sze- 
kely (1,72), Emese Papp (1,74), 
Erika Bartok (1,78). Media de ta
lie : 1,76 m. Antrenor : A. Vanc- 
sa.

s
a 
u 
i.

:a 
l- 
la 
iș 
îr 
), 
1- 
), 
le

kl 
aa 
;ri 
n- 
ss 
n- 
ea 
e- 
na 
2).
e-

V : 
na

A“ DE POLO

și

'ite‘ 
iet, 

in

res, 
cu-

?i 
un 

no- 
arii 

la
• și 

de
rta- 
din 
ac- 

lind
• la 
lUlt, 
<ce- 
•na-

' la 
s-a 
din 
for- 

■S.S. 
Mu
la a 
cts- 

2tele 
oan- 
ntru 
nute

(2). 
esp.

ționalii orădenilQr au ratat e- 
xasperant. In ultimele 7 minu- 

'te, la scorul de 5—5, Crișul a 
reușit totuși să preia conduce
rea,. dar a ratat în continuare 
toate situațiile de „om tn plus". 
Rapidiștii, în schimb, nu au 
greșit, fructificind singurul 
moment de superioritate prin 
Arsene. Meciul s-a încheiat cu 
un scor egal (6—6), care men
ține intacte șansele ambelor 
echipe.

Astăzi este programat un nou 
derby, cel dintre Dinamo și 
Crișul.

Rezultatele tehnice. C.S.Ș. 
TRIUMF BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 8—7 
(2—2, 2—3, 2—1, 2—1). Arbitri: 
D. Paraschivescu și AI. Bădiță. 
Au marcat: Ghiță 3, Tomcscu 
2, Ciomărtan, Plcșca, Malecu 
(Tr.) și Gh. Ion 4, A. Ionescu, 
Florincescu 2 (Pr.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 14—7 
(3—2, 3—2, 2—1, .6—2). Arbitri: 
R. Schilha și V. Burdea. Au 
înscris: V. Rus 5, Hagiu 4, Ș. 
Popescu 2, D. Popeseu, Nasla- 
siu, Molceanu (Din.) și R. Ru- 
su 4, Gyarfas 2, Sebok (Voin
ța).

RA5ID BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 6-6 (3—2, 1—2, 
1—1, 1—1). Arbitri: R. Timoc 
și R. Nichita. Realizatori: 
Schervan 3, Olac, Gaiță, Arse
ne (Rap.) și Ungitreanu 2, Fe- 
jer 2, Gordan, Costrăș (Cr.).

Astăzi, de la ora 16, sint pro
gramate meciurile Progresul — 
Rapid, Voința — Triumf și 
Crișul — Dinamo.
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DUMINICA 4 OCTOMBRIE : 
ora 16 : Șah, emisiune reali
zată de maestra internaționa
lă Elisabeta Polihroniade ; o- 
ra 16,15 : Tenis — semifinalele 
masculine ale turneului de la 
Flushing Meadows •» McEnroe 
— Gerulaitis și Borg — Co
nnors (comentator, Cristian 
Țopescu) ; ora 19,30 (progr. 
II) : Telerama. emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

ȘTEFANESCU

| CALIFICARE 

FOARTE CREA
(Urmare din pag. I)

Ilifice după o partidă în care 
nu au reușit să evolueze la a- 
devărata lor valoare. O califl-

Icare grea și, totuși, meritată 
avlnd în vedere evoluția de 
ansamblu în cele două întîlniri.

I- - - - - - - -
Stadion Kanaiskokis; teren tare, I denivelat; spectatori; aproximativ

40 000. Au marcat: MITROPOULOS 
(min. 37) «I ANASTOPOULOS (mln.
60). Șuturi 11—4 (pe poartâ 6-1). 

IComere: 8-2.
OLYMPIAKOS: Arvanidis - Mihos, 

Papadopoutos, NovaseJac, Vamrakou- 
los — Koutoulakis, Nikofoudis, Pen- 

Islas (min. 75 Taglias) - A na st op ou - 
!o$, Mitropoulos, Orf o nos (mln. 46 
Lemonis).

UNIVERSITATEA: Lung - Negrilfl, 
THihoi, Ștefănescu, Ungureanu — Ți- 
deanu, Donose, trimescu — Orțu 
(mln. S3 Beldeanu), Comătaru (min. 
50 Geolgău), Bălăci.

A arbitrat foarte bine E. Sklovskî, 
ajutat ta linie de R. Jotka ,1 L Ser- 
ghienko (U.R.S.S.).

Cartonașe galbene: MITROPOULOS.

însemnări

I UN BĂTRÎN MODERN: REUTER

IDupă meciul de la Timișoa
ra, citeva cuvinte cu fostul in
ternațional timișorean REUTER,

■ prezent mereu în tribună. Jo
vial și foarte tînăr, in pofida 
faptului că juca împotriva Ita-

Iliei acum... 42 de ani, Reuter 
comentează :

— Am avut o reală plăcere 
Iîn prima repriză a acestui meci 

cu brașovenii. Cred că nu i-am 
văzut de vreo zece ani pe stu
denții timișoreni jucind atit de 

I frumos și, mai ales, atit de
modern. In fotbalul de astăzi, 
ceea ce contează foarte mult 

Ieste viteza de execuție. Numai 
așa te pofi descurca pe spa
țiile mici ale unei echipe care 

Ise apără. In meciul cu Ungaria 
ne-a lipsit tocmai viteza de e- 
xecuție. Aici, la Timișoara — 
nu fac nici o comparație — 

Is-au marcat goluri „dintr-una".
S-au eliminat reluările, s-a șu
tat și din afara careului, cu 

I șuturi puternice — iată un pro
cedeu la care echipele noastre 
nu prea apelează, pentru a-i 

Imai scoate din careu pe apără
torii adverși. In sfirșit, am con
statat cu plăcere că jucătorii 

Iau apelat la voleuri, procedeul 
cel mai eficace in fata apără
rilor aglomerate. Nedelcu a 
marcat un gol splendid din vo- 

Ileu, așa cum a reușit să o 
facă ji împotriva echipei din 
Leipzig. (Ceea ce s-a intimplat 

1 la Leipzig e, desigur, altă po- 
" veste, eu mă refer la meciul 

ciștigat la Timișoara, adică la 
I meciul pe care l-am văzut).

In fotbalul de astăzi e ne

aOrilNISIRAȚIA Dt SIAI LOTO PRONOSPORT INTORNEAlA
PRONOSTICURI...
Unul dintre cei mal recenți 

mari cîștigători la Pronosport, 
Gânac Gheorghe din Bacău, re
comandă următoarele pronosticuri 
pentru concursul de duminică 4 
octombrie 1981 : I. Ascoli — Na
poli X ; II. Avellino — Genoa 1, 
2 ; III. Cagliari — Inter X ; IV. 
Catanzaro — Fiorentina 1 ; V. 
Cesena — Udinese X, 2 ; VI. Co
mo — Bologna X ; VII. Milan — 
Juventus 1, X, 2 ; VIII. Torino 
— Roma 1, X ; IX. C.S.M. Sf. 
Gh. — „PoliM Iași X ; X. Auto
matica Buc. — Petrolul 1 ; XI. 
Min. Lupenl — Olimpia X ; XII. 
Min. Ilba Seini — F.C.M. Reșița 
X ; XIII. Aurul Brad — F. C. 
Bihor 1. 2.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
30 SEPTEMBRIE 1381. Extragerea 
I. : 42 44 5 9 20 13 ; extragerea a 
Il-a : 7 25 37 24 12 14. FOND
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 996.683

PITEȘTENII ȘI-AU IMPUS 
SUPERIORITATEA

(Urmare din pag 1) 

dală în min. 51, cînd după ce 
și-a driblat adversarul direct, 
a fost blocat de portar, iar a 
doua oară, în min. 55, cînd 
mingea șutată de el spre poar
ta goală a fost respinsă in ex
tremis, în corner, de Menelau. 
Pe fondul unei superiorități te
ritoriale evidente, care nu le-a 
lăsat adversarilor nici un mo
ment de respiro, piteștenii vor 
mai înscrie două goluri, care 
l-au avut la origine pe Bărbu- 
lescu. în min. 61, el a execu
tat o lovitură liberă din lateral 
dreapta, mingea a depășit gru
pul dc jucători din preajma 
porții și a ajuns la C1RSTEA, 
care a șutat plasat în colțul 
scurt. în min. 77, Bărbrlescu a 
executat puternic o altă lovitu
ră libgră, de la 30 m, portarul 
Irodolos nu a putut reține și 
KALLO a țîșnit și a înscris. La 
acest scor, piteștenii nu mai 
insistă și oaspeții au avut po
sibilitatea să întreprindă citeva 
raiduri, mai ales prin Timoteu, 
cel mai periculos atacant, dar 
fără a reuși golul de onoare.

DINAMU, ECHIPA Mâl BUNA 
ÎN CILE DOUĂ MECIURI 

CU LEVSKI SPARTAK, CONFIRMĂ 
POZIȚIA SA FRUNTAȘĂ DUH CAMPIONAT

SOFIA, 30 (prin telefon). 
Cîștigînd cu 4—2 (per total) 
meciul său cu Levski Spartak 
din cadrul Cupei U.E.F.A., Di
namo a realizat o performanță 
de certă valoare, ținînd seama 
și de faptul că cinci jucători 
ai echipei din Sofia fac parte, 
în momentul de față, din 
,41“-le de bază al Bulgariei.

Desigur, față de meciul de la 
București, încheiat cu o victo
rie comodă la scorul de 3—0, 
partida retur a avut alte date. 
Mai întîi. formația gazdă — 
care a trecut printr-o serie de 
frămintări, ce au condus la cu
cerirea unui singur punct din 
două partide de campionat sus
ținute pe teren propriu — și 
la demisia antrenorului Hristo 
Mladenov — dorea cu înflăcă
rare eliminarea lui Dinamo, 
pentru a-și restabili prestigiul 
în fața publicului sofiot și a-și 
reciștiga încrederea în ochii 
numeroșilor 6ăi suporteri. Apoi, 
fostul internațional Dobromir 
Jeccv simțea și el nevoia unui 
rezultat răsunător, acum, la în
ceput de drum, ca antrenor al 
echipei ou care cucerise atitea 
satisfacții în cariera sa d« ju
cător.

Toate acestea, la care trebuie 
adăugat aportul deloc neglija
bil al publicului, au făcut ca 
Levski Spartak să încerce să 
înscrie cit mai repede pentru... 
a avea timpul necesar elimină
rii lui Dinamo (dacă scorul ar 
fi fost 3—0 în min. 90. ar fi 
urmat prelungirile și Levski 
Spartak îșL amintea că în aces
te prelungiri a eliminat, în 
1972, pe Universitatea Cluj- 
Napoca...). Surprinsă de ava
lanșa atacurilor, de vigoarea 
jucătorilor din fața lor și de 
combinațiile lor simple, kxucu- 
reștenii s-au clătinat zdravăn 
la început. Aceasta poate și 
pentru că, așa cum remarca 
după meci antrenorul Dumitru 
Nicolae Nicușor, „s-a resimțit 
in ceea cc-i privește pe jucă
torii mai noi din „ll‘‘-le dina- 
movist lipsa unor meciuri cu 
miză, susținute în compania u- 
nor adversari de valoare inter
națională și în fața unui pu
blic neobosit care știe să-și în
curajeze frenetic favoriții in 
orice moment ai meciului".

într-adevăr, numai așa se 
pot explica greșelile de plasa
ment ale apărătorilor, ușurința 
cu care ei au fost scoși din

• în cursul lunii octom
brie, meciurile din cadrul 
Diviziei naționale „A“ vor 
începe la ora 15.

• începînd de duminică 4

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
Chimia Rm. Vîlcea — Progre

sul Vulcan : FI. Cenea (Caracal); 
M. Adam (Cluj-Napoca) si D. 
Preoțescu (Craiova) :

Jiul Petroșani — F.C. Argeș: 
M. Fediuc ; Gh. Arhire (ambii 
din Suceava) șl R. Stlnean 
(București) ;

C.S. Tlrgovlște — Dlnamo : O. 
Ștreng ; M. Neșu (ambii din O- 
radea) și M. Abramlue (Sucea
va) ;

F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș : 
C. Jurja ; G. Dragomlr și Gh. 
Manta (toți din București) ;

S.C. Bacău — Politehnica Ti
mișoara : R. Petrescu (Brașov) ;

AȚI PROCURAT BILETE CU NUMERELE DV. PRE
FERATE ?

TRAGERE SPECIALA

LOTO
a ocTOrvifaniE isst 

Ultima zi de participare:simbătă 3 octombrie 1981.

dispozitiv și chiar marcajul a- 
proximativ, aspecte ieșite preg
nant în evidență cu deosebire 
în prima repriză, chiar la ju
cători cu experiență. Astfel, 
pe stingă, Iskrer.ov și Spasov, 
impulsionați de Barzov. un 
mijlocaș „argint viu", erau 
pe rind liberi, Dinu și Vlad 
nereușind decit cu prețul faul
turilor să stăvilească atacurile 
lor în cascadă; iar linia ofen
sivă a greșit în special prin 
faptul că jucătorul care avea 
mingea — meteahnă mai veche 
în fotbalul nostru — nu era 
susținut de coechipieri.

Și astfel, după numai 35 de 
minute, Dinamo s-a văzut con
dusă cu 2—0, scor evident a- 
menințătdr pentru calificarea 
dinamoviștilor, pentru că mai 
erau 55 de minute de jucat...

A venit repriza a doua, fon
dul general al dominării teri
toriale a lui Levski Spartak 
s-a menținut, totuși — benefi
ciind de aportul mai substan
țial al mijlocașilor, și cu o a- 
părare în care Moraru se ară
ta acum excelent, iar proas
pătul introdus, Ion Marin, s-a 
comportat foarte bine, peste 
așteptări (Dinu, luxație la ge
nunchiul drept, n-a mai putut 
juca) — Dinamo a început să 
se vadă tot mai mult la con
strucția jocului și în linia în- 
tîi. Mingile liungi venite din 
apărare i-au găsit, deseori, ne- 
marcați pe Țălnar sau Orac, 
care puteau acționa în voie. 
Șl a început să se vadă tot mai 
mult Augustin (comparat de 
ziariștii bulgari, pentru jocul 
său tactic, cu... Faehetti), care. 
reglîndu-.și șutul în eiteva 
rînduiri, a termniat prin a mar
ca golul din min. 88, cel care 
a pecetluit calificarea lui Di
namo și a anulat orice speran
ță a echipei lui Jecev.

O calificare pe deplin meri
tată, intrucit, pe ansamblul 
celor două partide. Dinamo a 
fost echipa care a știut să se 
impună și să depășească cu 
bine momentele dificile din 
cel de al doilea meci.

O calificare care confirmă, 
fără îndoială, jocul bun ăl di- 
namoviștilor din ultima vreme, 
precum și poziția lor fruntașă 
în clasamentul campionatului 
intern.

Mircea TUDORAN

octombrie și pînă la sfârși
tul lunii noiembrie, toate 
jocurile din cadrul Divizi
ilor „B“ și „C“ vor începe 
la ora 15.

DE SIMBĂTĂ Â DIVIZIEI ,,A'
A. Jurja (București) șl Fl. Po
pescu (Ploiești) ;

Sportul studențesc — F.C.M. 
Brașov : T. Balauovici : V. Na- 
umcef (ambii din Iași) șl Gh. 
Jucan (Mediaș) ;

F.C. Constanța — Corvlnul Hu
nedoara : N. Georgescu ; Al. lo- 
nlță șl D. Nicolae (toți din 
București).

Meciurile „TJ“ Cluj-Napoca — 
U.T. Arad șl Steaua — Universi
tate i Craiova — din etapa a 8-a 
— au fost amînate.

Steaua — U.T. Arad (meci aml- 
nat din etapa din 5 septembrie) : 
C. Ghiță ; M. Dobrin (ambii din 
Brașov) șl AL Iile (Craiova).

Cu fiecare variantă ju
cată vă sporiți șansele de 
a obține :

e AUTOTURISME „Da
cia 1300“ și „Skoda 120 L“ 
• CÎȘTIGURI ÎN BANI de 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

• EXCURSII PESTE HO
TARE, în R. D. Germană 
sau R. P. Ungară.

BILETELE DE 25 LEI 
VARIANTA PARTICIPA 
LA TOATE CELE 7 EX
TRAGERI ÎN 3 FAZE, TO- 

* TALIZÎND 64 NUMERE !

Consultați prospectul tra
gerii și procurați din vreme 
biletele !



IMPORTANTA CONGRESULUI OLIMPIC AFIRMĂRI

SUBLINIATA DE J.A. SAMARANCH ALE TINERILOR
A 32-a aniversare a proclamării R.P. Chineze

MIÎNCHEN, 30 (Agerpres). 
In cuvîntul de închidere a ce
lui de-al 11-lea Congres olim
pic de la Baden-Baden pre
ședintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, a subliniat impor
tanța acestui congres, rezulta
tele și concluziile sale pozitive 
ce au demonstrat încă o dată 
unitatea familiei olimpice, do
rința majorității delegaților de 
a promova in continuare nobi
lele idealuri olimpice de pace, 
de cooperare și prietenie între 
tineri sportivi din întreaga lu
me. „Participarea activă Ia 
dezbateri a sportivilor și an-

UN MECI DE TENIS
EUROPA - AMERICA

trenorilor invitați la congres a 
constituit un aport prețios in 
afirmarea unității și vitalității 
mișcării olimpice" — a arătat 
președintele C.I.O. Referindu-se 
la raporturile dintre Comitetul 
Internațional Olimpic, federa
țiile sportive internaționale și 
comitetele olimpice naționale, 
J. A. Samaranch a menționat 
că între aceste organisme s-a 
instituit în ultimul timp o co
laborare armonioasă. în ceea 
ce privește „slaba reprezentare 
feminină in conducerea orga
nizațiilor sportive", J. A. Sa
maranch a apreciat că nu e- 
xistă nici o rațiune de ordin 
fizic, moral sau intelectual 
care ar putea justifica o ase
menea situație, precizînd că 
vor fi luate măsuri pentru a 
acorda femeilor locul cuvenit în 
mișcarea sportivă.

GIMNAȘTI ROMANI
Participind la două întreceri 

internaționale, reprezentanții 
gimnasticii noastre au realizat 
frumoase succese. Astfel, la 
Catania, In Italia, Simona Păa- 
că, evoluind în compania unor 
gimnaste din R.P. Chineză, Un
garia, Cehoslovacia, Italia, 
R.D. Germană și Polonia, s-a 
situai pe locui 5 la individual 
compus șl s-a clasat pe primul 
loe în finala pe aparate de la 
birnă, iar la Alexandria, in 
Egipt, Marius Tobă s-a situat 
pe primul loc la Individual 
compius și a cîștigat pe aparate 
la sol, inele și bară fixă, in
tr-un concurs în care au mai 
evoluat sportivi din 
Iugoslavia. Austria și Egipt. O 
frumoasă impresie a 
Claudia Tempe, clasat 
2 la soi.

Elveția,

lăsat yt 
pe locul

SPORTIVII CHINEZI SE AFIRMĂ
IN ARENA INTERNAȚIONALA

Astăzi se împlinesc 32 de ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze, eveniment de o deosebită importanță is
torică, marcind apariția pe harta lumii a unui nou stat 
socialist, de dimensiunile unui întreg continent, tn dece
niile care au trecut de atunci, harnicul ți talentatul popor 
chinez, sub conducerea partidului comunist, a obținut re
marcabile succese tn toate domeniile de activitate, inclu- 
zind și pe cele înscrise în cadrul mișcării de educație fizică 
ți sport.

unor noi victorii 
să circule, de la 

acestui an, in 
sportive din R. P.

Numai în cursul 
trecute, sportl-

MADRID, 30 (Agerpres) — 
„Palatul Sporturilor" din Barce
lona va găzdui între 1 șl 3 de
cembrie meciul de tenis dintre e- 
chipele Europei șl Americii. In 
selecționata europeană vor evo
lua Bjorn Borg, Ivan Lendl, A- 
driano Panatta, Yannick Noah șl 
Manuel Orantes. Din formația 
Americii vor face parte John Me 
Enroe, Jimmy Connors, Vitas Ge- 
rulaltls, Gene Mayer și Guillermo 
Vilas.

Șl, totuși, sezonul de canotaj nu s a încheiat...
JUNIOARE DIN BUCUREȘTI Șl SOFIA

AU CONCURAT PE HERĂSTRĂU

VLADIMIR IAȘCENKO
ȘI-A ANUNȚAT REINTRAREA
MOSCOVA, 30 . _ .

Cunoscutul atlet sovietic 
mir lașcenko, fost 
mondial tn proba de 
înălțime cu 2,34 m, a 
ușor antrenament de 
după cea de-a treia

(Agerpres) — 
• ■ ■ Vladl- 

recordman 
săritură tn 
efectuat un 
acomodare 

__ _ __  ____ ____ operație la 
genunchi, suferită in urmă cu cl- 
teva luni la • clinică din Austria. 
Medicii șl antr enorul său au a- 
nunțat că. In principiu, Iașcenk» 
fșl va relua antrenamentele nor
male la sfîrșitul lunii viitoare.

atrăgătoare întrecere de
Iacul

O 
canotaj a avut loc pe 
Herăstrău, între junioarele clu
bului sportiv Olimpia București 
și o selecționată a orașului 
Sofia, alcătuită din junioare 
aparțlnînd secțiilor nautice ale 
cluburilor Spartak Levski și 
T.S.K.A. Concursul, care a 
programat șase probe a reunit 
o suită de ramere și vîslașe 
talentate, unele dintre ele me
daliate la ediția din acest an 
a campionatelor mondiale de 
canotaj pentru juniori. La ca
pătul unor dispute spectacu
loase, pline de dinamism, vic
toriile au fost Împărțite: curse
le de 4+1 rame, 2 f.c, și 8+1

au fost cîștigate de gazde, iar" 
cele de 2 visîe, simpla și 4+1 
vîsle de schifistele oaspete.

Rezultate : 4+1 rame : 1. O- 
limpla 3:22,8, 2. Sel. Sofia
3:29,1 ; dublu vîsle : 1. Sel. So
fia (Zlatanova, Metodieva) 
3:50,2, 2. Olimpia (Spînu, Ga- 
vrllei) 3:55,4 ; 2 f.c.: L Olim
pia (Iftime, Tudorică) 3:42,1, 
1 Sel Sofia (Venkova, Bogda
nova) 3:55,2 ; simpla : 1. Katia 
Sokolova (Sel. Sofia) 4:00,5, 2. 
Camelia Sokolova (Sel. Sofia) 
4:05,0, 3. Rodica Neculai (O- 
limpia) 4:05,3 ; 4+1 visîe: L
Sel. Sofia 3:19,8, 2. Olimpia
3:27,8 ; 8+1 : 1. Olimpia 3:02,0, 
2. Sel. Sofia 3:09,0.

CAMPIONATELE BALCANICE OE TENIS DE MASA PROGRAMUL DE ASTĂZI
(Urmare din pag. I,

la C.M. din 1979 la dublu (îm
preună cu Erzebet Palatinus), 
dar vicecampioană europeană 
în 1980 și poziția a VIII-a la 
„Top 12“ în 1981. In momentul 
de față, ea se situează pe lo
cul 37 în clasamentul mondial 
și pe 7 în cel-european.

Zoran Kalinici — este „nr. 
1“ în competiția masculină. Po
ziție acordată datorită rezulta
telor înregistrate ptnă acum : 
campion balcanic în 1980 la 
simplu și dublu mixt (cu Bran- 
ka Batinici), locul 4 în „Tro
feul Joola“, computerul plasîn- 
du-I al 24-lea în clasamentul

european și al 43-lea în cel 
mondial.

Iată-i, așadar, pe principalii 
favoriți ai acestei ediții. Dar, 
cu siguranță, și ceilalți com
petitori 
lorifice

Intre 
noștri, 
norilor 
neth. Ei 
Beatrice 
Judith 
Leszay, 
Crișan, 
Moraru, 
Fiorescu, Cristinei Romanescu, 
Sorin Cauri, Mircea Nicorescu 
și Eugen Borca.

vor încerca să-și va- 
potențialul de concurs, 
ei se află și jucătorii 
sub îndrumarea 
E. Procopetz și 

sînt : Maria
Pop, Lorena

Borbciy, Magdalena 
Maria Păun, Simion 

Șerban Doboși, Ștefan 
Andras Fejer, Eugen

antre- 
F. 1’a- 
Alboia, 
Mihai,

întrecerea pe echipe, de 
la ora 5 : România —
Turcia (f), Grecia — Bul
garia (f), România — Gre
cia (m), Turcia — Bulgaria 
(m) ; de la era 11,30 : Româ
nia — Grecia (f), Iugoslavia
— Turcia (f), România — Tur
cia (m). Iugoslavia — Grecia 
(m) ; de la ora 18,30 : Gre
cia — Iugoslavia (f), România
— Bulgaria (f), Turcia — Iugo
slavia (m), România — Bul
garia (m).

Deci, favoriți și outsideri, 
toți însă cu dorința de a avea 
o comportare cit mai bună, de 
a cuceri lauri in această pres
tigioasă competiție balcanică.

Veștile 
continuă 
începutul 
cercurile 
Chineză, 
primăverii _
vii chinezi au cucerit 92 de 
titluri în întreceri interna
ționale de anvergură și au 
fost de 51 de ori prezenți 
pe treapta a doua a podiu
mului de premiere. Progre
sul înregistrat de reprezen
tanții sportivi ai R. P. Chi
neze este grăitor ilustrat de 
faptul că între 1977 și 1980, 
aceștia au stabilit nu mai 
puțin de 20 recorduri mon
diale și de 22 de ori au fost 
declarați campioni ai lumii. 
După cum este îndeobște 
cunoscut, sportivii chinezi 
sînt neîntrecuți în tenisul 
de masă și în badminton. 
Totodată, ei ating nivelul 
mondial de vîrf la alte dis
cipline sportive ca săriturile 
în apă, gimnastică, volei, 
haltere, tir, tir cu arcul, 
parașutism, aeromodelism și 
navomodeiism.

Trebuie amintit in pri
mul rînd că la cel de-ai 
36-lea campionat mondial 
de tenis de masă, desfă
șurat in aprilie trecut la 
No vi Sad, membrii delega
ției R. P. Chineze au ob
ținut victoria în toate cele 
șapte probe, ceea ce re
prezintă o performanță fără 
precedent în istoria acestor 
întreceri. Printre succesele 
recente ale gimnasticii chi
neze sînt de citat medalii
le de aur obținute de spor
tivul Li Yuejiu, la paradele, 
șl compatriotul acestuia, 
Huang Yubin, Ia Inele, in 
cadrul Cupei Mondiale 1980 
de la Toronto. Pentru pri
ma oară, echipele masculină 
și feminină de gimnastică 
ale R. P. Chineze au În
trecut pe cele ale Japoniei, 
multiple campioane mondi
ale și olimpice, în cadrul 
campionatelor internațio
nale desfășurate la Hartford 

— ■ J,
re-

(S.U.A.). Săritorii de 
trambulină s-au făcut 
marcațl, tot în cursul 
zonuiui trecut, cu prilejul 
disputării întrecerilor pen
tru Trofeul Martini, la

Londra, unde reprezentati
vei R. P. Chineze i-au re
venit 3 din cele 4 titluri 
pusa în joc. Aceste succe
se au fost apoi confirma
ta la alte concursuri de să
rituri în apă, desfășurate 
la Fort Lauderdale (Flori
da) și în Mexic. Voleibaliștii 
chinezi vor fi prezenți, în 
luna noiembrie, in faza fi
nală a Cupei Mondiale, pro
gramată la Tokio, după 
au obținut calificarea 
întrecerile zonale, care 
avut loc în primăvară 
Hong Kong. în două 
turi olimpice de bază, 
letismul și natația, 
vii chinezi suportă încă un 
important handicap față de 
nivelul atins in marile în
treceri. Și totuși, pot fi ci
tate performanțe recente 
care atestă faptul că și pe 
acest tărîm se înregistrează 
progrese notabile. Astfel, la 
cea de-a 4-a ediție a cam
pionatelor de atletism ale 
Asiei, finărul de 18 ani 
Zhu Jianhua din Shanghai a 
stabilit un nou record con
tinental la săritura în înăl
țime cu rezultatul de 2,30 
m. Recorduri asiatice au ob
ținut, cu acest prilej, de 
asemenea și Zou Zhenyiau 
(triplu salt), Shen Lijuan 
(greutate) și Tang Guoli 
(suliță femei). La natație, 
numai în cursul sezonului 
1980 au fost ameliorate 
recorduri naționale, 
ce demonstrează că 
torii chinezi își vor 
ne în curind cuvîntul 
competițiile de peste 
tare.

La baza tuturor acestor 
noi afirmări stă desigur ca
racterul de masă al mișcă
rii sportive din R. P. Chi
neză. La ora actuală, în în
treaga țară funcționează 
2 600 de școli sportive, cu- 
prinzînd aproape un sfert 
de milion de tineri și ti
nere, între 5 și 17 ani Din 
rîndul acestora se vor ri
dica, In foarte scurt timp, 
noi reprezentanți de elită 
ai sportului chinez, viitori 
campioni șl recordmani de 
renume.

HUA JIANMIN

ce 
în 
au 
la 

spor- 
at- 

sporti-

26 
ceea 

înotă- 
spu- 

și în 
ho-

LAUREAȚII EDIȚIEI PRECEDENTE
ECHIPE : feminin — Iugoslavia, România, Bulgaria : masculin 

— Iugoslavia, Bulgaria, România
SIMPLU : feminin — Eva Ferenczi (România), Branka Bati

nici (Iugoslavia), Daniela Guerguelceva (Bulgaria), Olga Nemeș 
(România) ; masculin — Z. Kalinici (Iugoslavia), B. Meszaros 
(Iugoslavia), I. Kovac (Iugoslavia)

DUBLU : feminin — Eva Ferenczi, Olga Nemeș (România), 
Branka Batinici. Andreja Ostersek (Iugoslavia), Daniela Guer
guelceva, Vania' Staleva (Bulgaria) ; masculin — Djevat Hasa- 
nov, M. Lukov (Bulgaria), M. Karakasevlci, Andreja Ostersek 
(Iugoslavia) ; mixt — Z. Kalinici, Branka Batinici (Iugoslavia), 
M. Karakasevlci, Andreja Ostersek (Iugoslavia), M. Lukov, Ana 
Galanov (Bulgaria)

IERI, ÎN PRIMA MANȘĂ
A CUPELOR CONTINENTALE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Penultima probă a 

campionatului european (formula 
HI) s-a disputat pe circuitul de 
la Imola șl a fost cîștlgată de 
pilotul Italian Mauro Baldi 
(„March*)  cu o medie orară de 
162,733 km. Indiferent de rezul
tatele ce se vor înregistra In ul
tima cursă programată la 4 oc
tombrie pe circuitul de la Nu- 
gelto, Mauro Baldi șl-a asigurat 
titlul. • Cursa de 1 (XX) km des
fășurată pe circuitul de la Brands 
Watch a revenit echipajului Guy 
Edmards (Anglia) — Genilto 
Villota (Spania) pe o mașină 
G,Lola-Ford“), cu o medie orară 
de 160,360 km.

BASCHET • în primul joc al 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Franța, echipa feminină Sparta 
Praga a învins cu 86—71 (40—312) 
formația Racing Club Strasbourg.

HANDBAL • Selecționata femi
nină a Japoniei, aflată In turneu 
tn Iugoslavia, a jucat la Koprlu- 
nița cu formația locală, pe care 
a îrvins-o cu scorul de 27—21 
(13—12).

KARTING • Campionatul mon
dial — clasa 135 cmc a fost cîș
tigat de Italianul Michele Wilson, 
urmat de suedezul Lars Fros- 
mann. întrecerile desfășurate tn 
orașul italian Parma au fost ur
mărite de peste 100 000 de spec
tatori.

moto • pe circuitul de la 
Hockenheim s-a desfășurat un

concurs con Lin <1 pentru campio
natul european de viteză. La cla
sa 500 cmc victoria a _____ .
vest-germanulul Reinnold Roth — 
medie orară 176,770 km. • „Tro
feul Națiunilor*  la motocros — 
350 emo s-a disputat In localita
tea belgiană Lommel șl a fost 
cîștigat de selecționata S.U.A., 
urmată de echipele Belgiei, O- 
landel, Luxemburgului, Suediei 
șl R.F. Germania. Cele două 
manșe au revenit sportivului bel
gian Eric Vromans.

TENIS o In finala turneului 
de la San Francisco, jucătorul a- 
merican Eltot Teltscher 'l-a În
vins cu 6—3, 7—6 pe compatrio
tul său Brian Teacher. • Fede
rația engleză de specialitate a co
municat echipa pentru meciul cu 
tor nația Argentinei, programat la 
Buenos Aires Intre 2 șl 4 octom
brie, în cadrul semifinalelor 
„Cupei Davis*.  în partidele de 
simplu vor evolua Buster Mottram 
șl Richard Lewis, iar în cea de 
dublu — cuplul Andrew Jarrett 
— Jonathan Smith • Primele 
parade din turneul feminin de la 
Bloomington 
Încheiat cu 
tate : Tracy Austin 
ton 
Iova 
Ann 
6—3.

revenit

Mar(i și miercuri s-au desfășu
rat meciurile retur ale primei e- 
tape din cupele europene la fot
bal. Așadar, se cunosc majorita
tea echipelor calificate pentru 
etapa a doua, care va avea too 
la M octombrie 
brie (retur).

(tur) șl 4 nolem-

Iată, mal jos, rezultatele sosite 
ptnă la Închiderea ediției. Bchl- 
pcle scrise cu Utere mal negre s-au 
califica*  pentru turul următor. In 
prima coloană figurează rezulta
tele din tur, in cea de a doua 
scorurile din retur. La scor ge
neral egal s-a calificat formația

care a marcat mal multe goluri 
in deplasare.

Reamintim 
a meciurilor 
va avea 
ZOrlch.

loc

că tragerea la sorț! 
din etapa secund*  
vineri la prins la

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

— Widzew Lodz
— Dynamo Berlin
— Ferenc varos
— Celtic Glasgow
— Hibernians
— Oulu Palloseura
— Osters (Suedia)
— Benfica
— Austria Viena
— Dinamo Kiev

Anderlecht
F.C. ZOrtoh 
Banik Ostrava 
F.c. Juventus
Steaua Roșie 
F.C. Liverpool 
Bayern Miinh.
Omonia Nicosia 
Partizani Tirana
Trabzonspor _____________
AZ '67 Alkmaar— start (Norv.)v-_ Aston vllIa

— Progr. Nlederkorn 
— K.B. Copenhaga 
— T.S.K.A. Sofia
— Univ. Craiova

F.c. Valur 
Glentoran Belf. 
Athlone (Irl.) 
San Sebastian 
Olympia kos

CUPA CUPELOR

— Ajax
— Kotka (Fini.)

Glasgow Rangers — Dukla

CUPA

Prag*

U.E.F.A.

— Bohemians Praga
— Nantes
— Limerick United

(Minnesota) s-au 
următoarele rezul- 

Beth Nor- 
6—1, 6—o ; Martina Navrati- 

— Betty Stove 6—3, 6—4 ; 
Smith — Rosemary Casals 

1—6.

Tottenham
Bastia _____  ,____ ,
P.A.O.K. Salonik — Eintracht Frank./M 
4—5 după lovituri de la 11 m;
Grazer A.K. — Dinamo Tbilisi 
Trakia Plovdiv — C.F. Barcelona 
Lokojnotive Leip. — Swansea (Titra G.) 
Lega Varșovia — Valerengen (Norv.' 
Ankaragdcd 
Vasas Budapesta 
A.S. Roma 
Kalmaar F.F. 
Velez Mostar
Dundalk

Valencia
S.C. Lokeren 
Southampton
Red Boys (Lux.) — Sporting Lisabona 
Naestved I.F.
Videoton
Sparta Praga 
Carl Zelss Jena 
Radnlcikl Ni*  
Real Madrid 
Sliema Wander.
Vlsla Cracovia 
F.C. Utreoht 
W.B. Albion 
Bordeaux 
Szombierkl Byt.
Aberdeen F.C.

plîadmmutrațio i cod 79778 București, rtr V Conto 16. ot PI.ÎN 
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import

— Valerengen (Nerv.)
— S.K.A Rostov
— Paralimini (Cipru)
— Ballymena
— Lausanne
— Jeunesse d’Esch
— Fram (Islanda)

0—2
1- 4
1—0
2— 2
0—3
0—1
2—0
1—2
1—1
1—2

— Eindhoven 
— Rapid Vie na 
— Neuchâtel
— Dinamo Tirana 
-b Napoli
— Tatabânya 
— Aris Salonic 
— Malmo F.F.
— Hamburger S.V.
— Grasshoppers

— Vikinger
— Feyenoord 

_ ___ — Ipswich Town
Winterslag (Be!.) — Bryne (Norv.) 
Dynamo Dretda — Zenit Leningrad 
Borusla MSnch, — F.C. Magdeburg 
Linfield F.c. -----“
I.F.K. Găteborg 
Dundee United 
Arsenal 
F.C. Bruges 
Akademlk Sofia 
F.C. Argeș 
Inter
V.f.B. Stuttgart 
Levski Spartak 
Ț.S.K.A. Moscova— Sturm Graz

— S.K. Beveren
— Valkeakosken
— A.S. Monaco
— Panathinalkos
— Spartak Moscova
— F.C. Kaiserslautern
— Apoel Nicosia
— Adanaspor
— Hajduk Split

— Dinamo București

(Fin.)
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